
 

REUNIÕES DO FNAP EM 2018 
 

16/03/2018 - 1º Reunião Ordinária* 
03/04/2018 - 1ª Reunião Extraordinária  
12/09/2018 - 2ª Reunião Ordinária  
10/12/2018 -2ª Reunião Extraordinária 
 
 

REUNIÕES DA COORDENAÇÃO COLEGIADA DO FNAP EM 2018 
 

15/03/2018 – 1ª Reunião Extraordinária* 
20/06/2018 – 2ª Reunião Extraordinária 
11/09/2018 – 3ª Reunião Extraordinária 

 
 
1º Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional – 16/03/2018 
 
Destaques da Pauta: 
1) Apresentação das alterações na 2º versão do PNAP que começou a ser construída 
em  2017  em ação conjunta da Colegiada FNAP com a OIT. 
Sugere uma reunião extraordinária do FNAP abril de 2018 para a votação e aprovação 
do PNAP alterado.  
 
2)Deixa registrado  sobre  a  publicação  em  Diário  Oficial  da  União  do  novo  
regimento interno do FNAP que incluiu cinco assentos regionais que representam os 
FEAPs:  
Região Sul – Titular – Drª Denise  
                     Suplente - Rui Tavares  
 
Região Sudeste – Titular - Marcos Bragança -  
                                   Suplente - ?? 
 

Região Norte - Titular – Deise Macola -  
                              Suplente - ?? 
 

Região Centro Oeste - Titular – Katlen Lima  
                                            Suplente - ?? 
 

Região Nordeste - Titular – Marli Pereira  
                                    Suplente - ?? 
 
 

 
 
 
 



 

1ª Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de Aprendizagem 
Profissional - FNAP  - 03/04/2018 

 
Destaques da Pauta: 
 
1) Reforma do Ensino Médio e seus impactos na Aprendizagem Profissional - Por 
Suely Melo de Castro, representante do Conselho Nacional de Educação.  

Discursa sobre a reforma do ensino médio e seus impactos na aprendizagem 
profissional. Sugere que o FNAP agende uma reunião específica para tratar dessas 
discussões. 

 

2) Deliberação acerca da votação do PNAP  

Sr. Higino registra as contribuições dos Membros do FNAP e as Moções encaminhadas. 
Registra que todas as contribuições foram acolhidas e consideradas. 
 
Moções encaminhadas: sobre a redução da cota de aprendizes e Ação 4. 
1-FEAPETI – Fórum de Proteção ao Adolescente Trabalhador e Erradicação  ao 
Trabalho Infantil – Espírito Santo 
2- FEAP/RJ – Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional do Rio de Janeiro. 
3- FOBAP – Fórum Baiano de Aprendizagem Profissional. 
4- FOGAG – Fórum Gaucho da Aprendizagem Profissional. 
 

 

3) Votação da 2ª versão do PNAP 

Ação 4 – Relação da Aprendizagem Profissional com Educação Profissional e 
Tecnológica : 

 Propõe revisar a CBO – fato que foi o propulsor para os encaminhamentos das 
Moções.  

 Propõe debater e reestruturar o currículo - Atualizar as disciplinas da Formação 
Básica obrigatórias da Portaria 723; Revisão da distribuição da carga horária 
teórica do programa; Alinhar os currículos a Reforma do Ensino Médio; Alinhar 
os currículos dos programas de aprendizagem com a legislação educacional; 
Validação do certificado da aprendizagem como complementação da carga 
horária do ensino médio técnico. 

 
Ação Reprovada por 19 votos contra 11 votos e será retirada do PNAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3ª Reunião Extraordinária da Coordenação Colegiada do Fórum Nacional de 
Aprendizagem Profissional - FNAP   
 
Data: 12 de setembro de 2018. 
 

 

Destaques da Pauta: 
 

1) Sr. José Ferreira (Gerente de projetos de educação  do grupo São Lucas):  pede 
assento no FNAP para as Escolas Técnicas Privadas. 
Explicou que o grupo são Lucas possui aproximadamente 700 aprendizes e que a 
escola está localizada em algumas localidades do Estado de São de Paulo.  
Sendo assim, vem consultar a FNAP para verificar a possibilidade de representação 
no FÓRUM, visto que atualmente quem representa as Escolas Técnicas são os 
institutos federais, que são escolas públicas que possuem autonomia, diferente das 
escolas técnicas privadas. 
 
Sr. Higino Brito Vieira (Diretor do Departamento de Políticas de Empregabilidade – 
Ministério do Trabalho -  MTb e Secretário Executivo do FNAP):    O pleito é alterar o 
regimento para que além de escola técnica pública exista escola técnica privada 
E  sugere  a  seguinte  inserção  no  art.  2  XV  §2  –  alteração  para  onde  hoje  se  lê  
instituições formadoras  públicas  de  formação  –  alteração  para  “instituições  
formadoras  públicas  e privadas”. 
 
Obs.: A deliberação referente esta solicitação será realizada na próxima reunião do 
FNAP em 10/12/2018. 
 
2) Solicitamos  a criação  do  grupo  para  discutir  a  aprendizagem  EAD,  conforme  
prevê  o  Plano  Nacional  de Aprendizagem Profissional – Ação 6 
 
 
3) Apresentação  do  Sr.  Antônio  Alves  Mendonça  Junior  (Representante  da  SIT)  –  
Forma alternativa de cumprimento de cota. 
 
4) Sra. Deise Mácola (Representante do Fóruns Estaduais da Região Norte):   uma 
outra sugestão também é facilitar para as empresas visualizarem quais cursos estão 
validados. Uma consulta de fácil acesso pelo site para visualização das informações. 
Alteração no site do MTb – ícone Aprendizagem Profissional 
 
Obs.: Esta solicitação foi atendida e agora o ícone Aprendizagem Profissional é o 
primeiro ícone na página inicial do MTb, o que facilitou muito o acesso para a consulta 
pública.  
 
5) Sra. Kátia Arruda (Ministra  do TST): Fala que foi feito um documentário com 
diversos atores da aprendizagem. Vídeo: Aprendizagem – O Futuro em Construção.  
Disponível no Youtube. 
 



 

 
2ª Reunião Extraordinária da Coordenação Colegiada - 20/06/2018  
 
Foi feita  a proposta a formação de um Grupo de Trabalho para a avaliação e análise 
das matérias básicas obrigatórias de conteúdos de formação humana e científica.  
 
Foi publicada a Portaria Nº951 de 16 de novembro de 2018 que estabelece as a 
composição deste grupo e demais diretrizes para a apresentação do relatório 
conclusivo deste estudo.  


